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  E L Ő T E R J E SZ T É S  

 

a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

2012. november  29.-én   tartandó ülésére 

 

N a p i r e n d : Lengyeltóti Város Önkormányzatának  2013.évi költségvetési koncepciója 

E l ő a d ó :       Zsombok Lajos  polgármester 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület: 

 

Az Államháztartásról  szóló   2011. évi  CXCV. Tv 24.§. (1)    szerint  a következő évre vonatkozó  

költségvetési koncepciót  a polgármester    november hó 30.-ig   nyújtja be a képviselő-testületnek 

figyelembe vételével  kell összeállítani.   

 

A költségvetési koncepció  elkészítésének célja, hogy  a  következő év költségvetésének a 

kidolgozásához  iránymutatásokat, elképzeléseket fogalmazzon meg,  és  határozza meg az elérni 

kívánt főbb irányokat. 

 

A koncepciót alapjaiban meghatározza az ország éves  költségvetési  törvény tervezete. Figyelembe 

vettük továbbá a 2013. évi központi költségvetésről szóló T/7655. számú  törvényjavaslatot, módosító 

indítványait, valamint  Magyarország  2013. évi  központi költségvetését megalapozó  egyes 

törvények módosításáról szóló  T/7677. számú törvényjavaslatot.  

 

A 2013. évi költségvetési törvény-tervezetet, valamint a kapcsolódó törvényeket, illetve módosításokat 

az Országgyűlés még tárgyalja, zárószavazásra  később   kerül  sor.  

A tervezés jelenlegi szakaszában  a feltételek nem teljes körű ismerete mellett is meg kell határoznunk  

a koncepcionális célokat.  

Nem lehet teljes mértékben figyelembe venni   a központi költségvetésből származó  számításba 

vehető  forráslehetőségeket,    és a saját helyi bevételek  is csak megközelítően számolhatók ki.  

A koncepció  kialakítását nehezíti, hogy  a költségvetési törvény tervezetéhez   sok módosító javaslat 

érkezett,  valamint a költségvetési törvény   végrehajtását megalapozó  ágazati törvények és 

kapcsolódó egyéb jogszabályok  jelentős része  jelenleg is kidolgozás alatt áll.  

 

A költségvetési törvény   tervezete abból indul ki, hogy  2013. január hó  1-jétől átalakul  az 

önkormányzati feladatellátás,  és a finanszírozási rendszer is.   

 

Az önkormányzatok által eddig ellátott feladatok egy része  az  államhoz kerül, új finanszírozási 

struktúra   alakul ki, mely elszakad a normatív támogatási rendszertől.  

 

Az EMMI fejezetbe   átkerülő források: 

- iskolapedagógusuk  és a szakmai  munkát segítők   állami alkalmazottak lesznek. Bérük  

közvetlenül a központi költségvetésből kerül biztosításra,  



- az iskolai szakmai munka  feltételeinek  támogatására, az oktatás-nevelés állami 

feladatellátása  megfelelő  szakmai színvonalának garantálása  érdekében   a taneszközöket   

az ágazati minisztérium biztosítja. 

 

A KIM fejezetbe átkerülő források:  

- Az  önkormányzati  szervek által ellátott  államigazgatási feladatok  mértéke  csökken, az 

ügyek 2013. január hó 1-jétől  a létrejövő   járási kormányhivatalhoz kerülnek.  

A változások miatt  a gyámügyi és okmányirodai normatív hozzájárulások, a körjegyzőségi 

feladatokhoz kapcsolódó támogatás, valamint  az általános üzemeltetési normatíva  egy része   

a KIM fejezetbe kerül át  és a járási hivatalok  működését biztosítja. 

  

A járások  kialakításáról szóló   törvény alapján  2013. január hó  1-jétől   a járási 

kormányhivatalokhoz kerülnek  az egyes segélyek,  így az ápolási díj, az időskorúak járadéka, az 

óvodáztatási támogatás 

  

A  fenti  törvény  és kormányrendelet  előírásai alapján  az önkormányzat koncepciójának  

összeállításakor  számba  vettük a következő évi feladatokat,  az önkormányzati bevételeket  és 

kötelezettségeket.  

Figyelembe vételre kerültek  a  helyi bevételek,  a központi költségvetésből  számításba vehető 

bevételek, valamint  egyéb forráslehetőségek  ( pályázatok ) is.  

A koncepcionális  célok  meghatározásánál továbbra is fontos, hogy az előző évekhez  hasonló   

takarékos gazdálkodást folytassuk, az intézményeink  zavartalan működését biztosítsuk. 

 

  

 
Helyzetelemzés 

 

1./ A 2012.évi  gazdálkodás tapasztalatai: 

 

A 2013.évi költségvetés elkészítésekor célszerű a 2012.évi gazdálkodási folyamatok áttekintése, mivel 

ennek alapján megalapozottabb költségvetést  tudunk készíteni. 

  

Indokolt a gazdálkodási folyamatok értékelése is, melyek az alábbiakban foglalhatók össze: 

 

- a központi források, állami támogatások folyamatosan szűkültek   

- a saját bevételek növelése korlátozódott, s ezzel párhuzamosan  tartalékaink felélése 

emelkedett, 

  

A 2012.év eddigi időszakában az önkormányzat gazdálkodása az alábbiakban foglalható össze: 

 

- A 2012 .évi költségvetés készítésekor  803.404/ e Ft kiadással és bevétellel számoltunk. A 

költségvetési  bevételek  és kiadások   számbavétele során   a működési   bevétel és kiadás   

meghatározásakor   költségvetési rendeletünkben   92.937/e  Ft   finanszírozási bevétellel  ( működési 

hitellel ) számoltunk. Figyelembe véve  a felhalmozási pénzmaradványunkat is  a tényleges hiány 

összegét:  56.487/e Ft-ban állapítottuk meg.    

 

A harmadik negyedév végéig 2012.évi költségvetésünket két  alkalommal módosítottuk. Módosított 

előirányzatunk a III. negyedév végén  828.855/e Ft. 

2012. szeptember  hó 30.-ig   az összes   bevételek   68 %.-ban  a kiadások  54 %-ban  teljesültek.  

  

- Működési bevételeink  teljesítése    78 %.  

A működési bevételen belül a központi támogatások  72 %, a működési célú támogatási pénzeszköz 

bevételek 69 %,  a  saját bevételek   75,  a közhatalmi bevételek  102 %-ban teljesültek.     A   2011. 

évi pénzmaradványunkat   100 %.-ban igénybe vettük.   

 



Az év közbeni takarékos gazdálkodás során  hitel felvételre nem volt szükség,   mert  ennek  egy részét   

a felhalmozási célú  pénzmaradvány illetve  a felhalmozási tartalék     előirányzat  mögött  lévő 

pénzösszeg fedezte.  

ÖNHIKI  támogatásként 7.544/e Ft-ot kaptunk.  

Felhalmozási bevételünk 38 %. 

  

A felhalmozási bevételek  a tervezettől  kisebb  összegben teljesültek, mivel  a beruházások  alacsony 

teljesítése miatt   az tervezett  támogatásokat nem tudtuk igénybe  venni. 

 

- 2012.év során is törekedtünk a takarékos gazdálkodásra, ezt mutatja működési kiadásaink teljesítése 

is, mely csak  61  %. A kiadásokon belül a személyi juttatások  66 %, a munkaadókat terhelő járulékok  

67 %,  dologi kiadások  61 %.  A szociális juttatások kiadása:  60 %.. 

A támogatás  értékű működési kiadás    49 %. 

Felhalmozási kiadásaink   összesen:  30 %-os  teljesítést mutatnak.  Ezen belül a felújítás  29 %,  a 

beruházás  21 %. 

- Az intézmények működőképességét megtartottuk, a zavartalan működés feltételeit biztosítani tudtuk, 

az év  hátralévő időszakára  a finanszírozást  biztosítani  tudjuk.  

 

A tanuszodával kapcsolatosan még végleges információval nem rendelkezünk, december   hó 31.-ig 

előzetes számításaink szerint  tartozásunkat ki tudjuk egyenlíteni. 

 

A jogszabályi változásokból eredően   az  intézményhálózat működtetésével  kapcsolatosan  

2013.évben  lesznek   változások. 

 

A Nkt.  74§. (4) és (6) bekezdéseinek  előírásai    vonatkoznak  a 3000 főt meghaladó  lakosságszámú 

települési önkormányzatok esetén  a köznevelési intézmény működtetésére, mely szerint  

önkormányzatunknak kellene a működtetést   biztosítani.  A 229/2012(VIII.28.) Korm.  rendeletben  

biztosított  lehetőséggel élve 2012. november hó 15-ig   felmentési kérelmet nyújtottunk be az 

Államkincstáron keresztül  a Nemzeti Erőforrások Miniszteréhez.   A kérelem elbírálása jelenleg van 

folyamatban. 

   

A működtetési kötelezettség mellett  oktatási intézményünket  a 2011.06.28-án befejezett  DDOP 

3.1.2./2/F-2009-0001 pályázat   európai  forrásból  finanszírozott   projektjénél  fennálló  2016.06.28-

ig  szóló  fenntartási  kötelezettség is érinti. 

A támogatást  nyújtó  NFÜ  előzetes  információi szerint  az integrált intézmény  nem szervezhető át 

és nem szüntethető meg  a fenntartási időszak végéig.  

Ez ügyben végleges  döntés  még nincs. 

 

Jelen  ismereteink  szerint   az óvoda   félévig  még  a társulásban  marad.  Később lesz döntés arra 

vonatkozóan, hogy  a konyha  az óvodához kerül, vagy önkormányzatnál    szakfeladat   szerint  

működik.   Lehetőség  van arra is, hogy  az óvoda és konyha  a későbbiek során önállóan működő 

intézményként  működjön.  

 

Az Alapszolgáltatási Központ   a társulás keretén belül  marad, mivel  a  többlet normatíva  

igénylésének lehetősége  indokolttá teszi. 

 

A Polgármesteri hivatal   a törvény tervezetben foglalt feltételek mellett   közös hivatalként   ( 

Lengyeltóti,  Hács, Gyugy, Kisberény   )  működik. A működéshez a hozzájárulás lakosság arányosan 

történik.  A képviselő-testület elé december hónapban kerül  az erre vonatkozó megállapodási tervezet. 

 

A védőnői szolgálat 2013. január  1-jétől még  a jelenlegi   formában  működik. A jogszabályi  

változások, és   társult  települési önkormányzatok későbbi döntéseinek   megfelelően változhat.  

  

  

 



 

B e v é t e l e k : 

 

A költségvetésben mind az intézményi, mind  az önkormányzati  saját bevételeket reálisan kell 

terveznünk ahhoz, hogy az  állami költségvetésből kapott  bevételekkel együtt  reális kiadási szintet 

lehessen   biztosítani.  

 

1.Központi  költségvetésből származó bevételek: 

A normatív finanszírozási rendszer helyett  2013. januárjától feladatfinanszírozási rendszer kerül 

bevezetésre, mely majd   a költségvetésről  szóló   törvényben  meghatározott módon a helyi 

önkormányzatok  kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladataink  - felhasználási 

kötöttséggel  - a  feladatot meghatározó  jogszabályban  megjelölt   közszolgáltatási szintnek 

megfelelő   ellátását  feladatalapú  támogatással biztosítja.  

 

 A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 

A helyi  önkormányzatok  működésének általános  támogatása új jogcímként  szerepel a 

költségvetési törvény tervezetében. Az általános támogatás lényege, hogy  a települési 

önkormányzatok  az új önkormányzati törvényben  meghatározott célzott  támogatással nem 

támogatott  feladataihoz kapcsolódó elismerhető kiadásai csökkennek  a helyi bevételek  

meghatározott mértékével   ( a gépjárműadó önkormányzatoknál maradó része, az iparűzési  

adó esetében  az elvárt összeg  valamint a helyi  adók összegének fele ), és az ezt követően 

fennmaradó  különbözethez  biztosít  a  központi költségvetés támogatást. 

- Önkormányzati hivatal működéséhez   a támogatás összege:  4.580/e Ft/fő, mely az elismert 

köztisztviselői létszám után jár.  

- Zöldterület gazdálkodással kapcsolatosan  11.794.-FT/ hektár a támogatás összege  

- Közvilágítás fenntartásának támogatása   a 2011. évi beszámoló  alapján  a szakfeladaton 

kimutatott  kiadás  80  %-a 

- A közutak fenntartásához járó támogatás szintén  a 2011. évi beszámoló  szerinti  kiadási szint 

figyelembe vételével történik.  

- Az egyes  kötelező önkormányzati feladatok   támogatása  2.700 forint/fő, de legalább  3.000/e 

Ft. 

 Az átengedett   bevételek rendszerének átalakítása: 

A feladatváltozásból eredően  a gépjárműadó átengedés mértéke csökken 100 %-ról  40 %-ra, 

továbbá a helyben maradó  személyi jövedelemadó és az ehhez kapcsolódó  jövedelemadó 

különbség rendszere megszűnik, helyette  az átalakított   támogatási rendszer egésze, 

elsősorban  az általános működési támogatás  segíti  hozzá az önkormányzatokat a feladat 

ellátáshoz. 

 

 A helyi  adók :  - így az iparűzési  adó – rendszerét  a finanszírozás átalakítása nem érinti.  Az 

ebből származó bevétel  továbbra is teljes egészében   az önkormányzatok saját bevétele 

marad, de az összegüket  az általános  támogatás kialakításánál  figyelembe veszik.  

 

 Köznevelési normatívákat érintő változások:  

 Az önkormányzatok fő feladata  az óvodai ellátás lesz. A nevelő munkához  szükséges 

támogatást a központi költségvetés úgy bocsátja az önkormányzatok rendelkezésére, 

hogy az ott dolgozó   - a szaktörvény  feladatszervezési  ( csoport, átlag létszám, 

foglalkozási időkeret, a gyermekekkel  töltendő kötött idő )  előírásai szerint  elismert  

-  pedagógus és a nevelő munkát segítő létszám bérét  a  kereseteket meghatározó  

törvényi  szabályozás  kötelező szintjén  a teljes mértékben   biztosítja. 

 Az  óvodák  szakmai dologi kiadásaihoz  és üzemeltetéséhez  a központi költségvetés   

célzott és nevesített támogatást biztosít. 

 Az önkormányzatoknak   3.000  fő felett - főszabály szerint  -  állják  az iskolák 

működésének költségeit. 

 Ingyenes és kedvezmények gyermekétkeztetés   68.000.- Ft/fő/év. 

 Szociális támogatásokat  érintő változások:  



 A  szociális és gyermekjóléti  alapszolgáltatások  általános feladatainak  támogatása  

a  a Szoc.tv.-en , valamint a Gyvt-ben meghatározott   szociális és gyermekjóléti  

alapellátási  kötelezettségei körébe  tartozó  szolgáltatások  és intézményeik működési 

kiadásaihoz kapcsolódik. Ezzel kapcsolatos támogatásokat a Többcélú Kistérségi 

Társulás igényli.  

 A pénzbeli ellátások terén fontos változás, hogy egyes segélyek kikerülnek a jegyzői 

hatáskörből. ( normatív ápolási díj,  időskorúak járadéka, óvodáztatási támogatás ) 

 A jegyzői határkörben levő segélyek a jövőben  „ létalapként  „ egyesülnek.  E 

kategória egységesebb   rendszerként fogja össze a jelenlegi jövedelemhez, vagy 

különböző élethelyzetekhez kapcsolódó támogatásokat ( megtartva ugyanakkor az 

egyes élethelyzetek  különbözőségéből eredő eltéréseket.  

A szakmai elképzelések szerint  a létalap: 

o alaptámogatási része  nyújtana segítséget a kellő jövedelemmel nem 

rendelkező háztartásoknak  úgy, hogy a jövedelmüket  egy meghatározott 

szintig  kiegészíti   ( ide tartozna a mostani  foglalkoztatást helyettesítő 

támogatás, illetve a rendszeres szociális segély  )  

o kiegészítő része  foglalná magába  a  háztartás társadalmilag elismert  egyéb  

szükségleteinek  biztosításához nyújtott  támogatásokat ( pl. lakásfenntartási 

támogatás ) 

                       A hozzájárulás a pénzbeli ellátásokhoz előirányzat a települések szociális kiadásai    

                       arányában elosztva  a létalap segélyek kifizetésének „ önrészéhez”  a  közfoglal- 

                       koztatás  keretében  biztosítandó saját   erőhöz, valamint az önkormányzatok  saját  

                        hatáskörű segélyezéséhez járul hozzá. 

 

 Egyéb ágazati feladatok: 

Nyilvános könyvtári és  közművelődési feladatokra:  1.140.-Ft/fő. 

 

Saját bevételek: 

 

A saját működési bevételeken belül az intézményi működési bevételek  között    terveztük  2012.  

évben az okmányirodai bevételeket. Ezen bevétel  2013. évtől  nem képez önkormányzati bevételt, 

mivel a járási hivatalhoz kerül.  

 

A költségvetés tervezésénél számolunk a képviselő-testület döntése szerinti lakbér, nem lakás céljára 

szolgáló helyiségek bérleti díjával. 

 

Amennyiben a későbbi döntés alapján  az önkormányzathoz kerül  a konyha üzemeltetése akkor annak 

bevétele is  az önkormányzati  saját bevételek  között fog szerepelni.  

 

Működési bevételeink között egyik legfontosabb tényező a helyi adó bevétel, melynek teljesítését a 

gazdasági körülmények jelentősen befolyásolják.  Az adómérték emelés  a jelenlegi gazdasági 

helyzetben alapos  döntést igényel, nagy terhet ró az adózókra, lakosságra  és kihatással van egyéb 

tényezőkre is.  

 

2013. évben   adómérték emelést nem tervezünk. Jelen  számításaink szerint   megközelítően  az 

adóbevételek  a következők  szerint alakulnak: 

   a d ó n e m    2012.november  2013. évi tervezet 

Építményadó           17.388/e Ft         16.000/e Ft 

Telekadó             2.240/e Ft                        2.300/e Ft 

Magánszemélyek kommunális adója                           8.585/e Ft            8.300/e Ft 

Idegenforgalmi adó      5/e  Ft      10/e Ft 

Iparűzési adó            48.277/e Ft                      51.645/e Ft 

ö s s z e s e n :              76.495/e Ft                       78.245/e Ft 

                

  



Adónemenként   a tényadatok   2012. november hó  15.-i  állapot   szerinti összegek. Ezen teljesítési  

összegben  szerepelnek  az előző évről  fennálló hátralékok  behajtásából származó összegek is.  A 

2013. évi  várható előírás ennél több lehet,  amely  nem lesz tényleges bevétel, mivel   100 %-ban nem 

kerül befizetésre. 

Bevételként   ebből eredően kevesebb összeggel  számolhatunk.  

A hátralékok behajtására  kell törekednünk. 

 

A felhalmozási és tőke jellegű bevételek között kell szerepeltetni a vízhálózat és a csatornahálózat   

használatából származó koncessziós és eszközhasználati díjakat, az uszoda kft-től kapott osztalékot. 

Önkormányzatunk ingatlan értékesítést a 2013. évi költségvetésben nem tervez. 

 

  

K i a d á s o k :  

 

A nehéz gazdálkodási feltételek mellett kiemelt feladatunk a hatékony és takarékos működtetés, a 

kötelező önkormányzati feladatok eddig elért ellátási színvonalának megőrzése, eleget kell tenni a 

központi és önkormányzati döntésekből adódó kötelezettségeinknek. 

Személyi juttatások  kiadásainak nagyságát elsősorban a törvényi szabályozás határozza meg, ennek 

keretén belül tud az önkormányzat  - figyelembe  véve  a költségvetési bevételek nagyságára -  az 

egyes nem kötelező juttatás  típusokról döntetni. 

A köztisztviselői illetményalap  és a közalkalmazotti bértábla  a 2008. januári szinten van, továbbra is 

az akkori  számítási szabályok érvényesek.  A 2013. évi költségvetési törvény tervezete szerint  a jövő 

évben sem várható változás. 

 

A munkaadókat terhelő szociális hozzájárulás adó  a személyi juttatás függvénye.  

 

Jelenleg nehéz meghatározni a dologi kiadásokat, de valószínűleg növekedni fognak, hiszen egyenlőre 

nem ismert az energia áremelés mértéke. 

Az infláció is nagy mértékben befolyásolja  a dologi kiadások összegét. Valószínű, hogy  a kiadások 

összegét  az elvárható mértékre emelni nem tudjuk.  

  

Önként vállalt feladatok közé tartozik a civil szervezetek és a helyi sportegyesület támogatása, a 

támogatások mértéke valószínűleg nem emelhető. E támogatások mértékéről   a konkrétabb  

költségvetési  adatok függvényében  kell  dönteni.  

Fontos hangsúlyozni, hogy a városi rendezvények lebonyolításánál aktív közreműködő szerepet 

kérünk civil szervezeteinktől. A rendezvények   szervezéséhez  pályázati lehetőséggel kell élnünk.  

 

A kiadási oldalon jelentős tételt képvisel az intézmények fenntartása és a PPP konstrukcióban 

megvalósított uszoda éves szolgáltatási díjának teljesítése. 

  

A közfoglalkoztatás rendszere és az álláskeresési ellátások  ellátására is tekintettel kerülnek  

meghatározásra   az önkormányzati hatáskörű segélyek.  A szociális törvény módosításával 

összhangban   a  pénzbeli szociális juttatások előirányzatai  a jelenleginél célzottabban kerülnek 

elosztásra.  Egyes segélyformák átkerülnek a járási hivatalhoz. 

2013. évben  is élünk a START  munka program pályázati lehetőséggel.  A településen  ezzel a 

programmal   109 főt  tudunk foglalkoztatni. 

 

Pályázatok, fejlesztések 

  

Fejlesztési feladataink között szeretnénk megvalósítani 

- A  közvilágítás korszerűsítésének lehetőségét   vizsgálnunk kell. A  megvalósítására  pályázati 

forrást  kell keresnünk.  

- A pályázati feltételek sikeressége érdekében szükséges a környezetvédelmi és az energia 

stratégiák elkészíttetése. Ezek feltételei a megújuló energia felhasználás elősegítésére kiírt 

pályázatoknak. Ezen belül intézményi energetikai   fejlesztések  megvalósítását tervezzük.  



- Tervezzük a  sportcsarnok  energetikai  beruházásának megvalósítását. 

- Az Ivóvíz Minőség Javító  Társulás  víz-minőség javítással    kapcsolatos   előkészítő  beruházási 

szakasza   év végéig lezárul.   A tényleges   beruházás   megvalósításra vonatkozóan a pályázat 

még nem került  megnyújtásra, ez a feladat  is 2013. évben  lesz esedékes.  

Benyújtásra került, de még döntés nincs  a   3 pilléres üzleti modul pályázatunkról, mely 

munkahelyteremtő lehetőségeket biztosít. 

- Az egyesületek  és alapítványok pályázati lehetőségeit is segíteni kell. A  pályázati összegek 

megelőlegezéséhez, saját forrás biztosításához segítséget kell adnunk.  

Az egyesületi pályázatok közül a sportöltöző felújítása nyert pályázat.  Benyújtásra került  LÁZ 

alapítvány  által  a Csalogány tanösvény, és  a Lengyeltótiért Közalapítvány részéről  a temető 

rekonstrukció.  

 

A kitűzött fejlesztési célok elérése érdekében a pályázati lehetőségeket fel kell mérni, folyamatosan 

tájékozódni a lehetőségekről, annak érdekében, hogy minimális saját forrás igénybevételével 

valósuljanak meg terveink. 

 

A fejlesztési feladatokon kívül:   

- Célul tűzzük ki, a mélyszegénységben élők és a leszakadó lakosság integrációjának segítését, 

közösségi terek megerősítését. 

- Az idősek  és  fogyatékkal  élők életkörülményeinek  javítására  fokozott  figyelmet fordítunk.  

 

  

A költségvetési egyensúly várható alakulása 

Az előző években a költségvetés tervezésekor kimutatott hiány finanszírozására működési hitel 

felvételt terveztünk, ám a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően ilyen jellegű hitel felvételére nem 

került sor. 

Fontos tájékoztatni a Tisztelt képviselő-testületet, hogy az önkormányzatok működési hiányának 

finanszírozását hivatott   pályázati konstrukció átalakul. 

A  helyi önkormányzatok kiegészítő támogatására  a tartalék előirányzat szolgál. A költségvetési 

tervezet szerint az önkormányzatok   kivételes esetben, működőképességüket  veszélyeztető   helyzet 

esetén igényelhetnek  kiegészítő támogatást.  

 

Ezért a költségvetés összeállításakor és elfogadásakor törekedni kell arra, hogy a működési bevételek 

mértékéig kerüljön a működési kiadás megállapításra, ellenkező esetben a fejlesztési bevételekből, 

illetve fejlesztési tartalékból kell a működési hiányt finanszírozni. 

 

Törekedni kell arra, hogy az önkormányzat csak olyan feladatot vállaljon fel, amelyet az állam  

pályázati forrásokkal támogat. 

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a benyújtott javaslatot tárgyalja meg és határozzon a 

költségvetési rendelet összeállításához szükséges célokról. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és  jóváhagyja  a Lengyeltóti  

Városi   Önkormányzata költségvetési koncepcióját  és    utasítja a jegyzőt,  hogy a 2013. évi 

költségvetési   rendeletet  az  alábbi  szempontok és szabályok figyelembevételével   állítsa össze:   

 

1./ Alapvető fontosságú  az önkormányzati kötelező feladatok  elkülönítése a költségvetési rendeletben  

a kötelező  önkormányzati feladatok  zavartalan, folyamatos ellátásnak biztosítása, a költségvetési 

egyensúly megteremtése. 

 

2./ A nem kötelező feladatok  finanszírozását felül kell vizsgálni. 

 



3./ Az önkormányzati feladatellátás  minden területén  érvényesíteni kell a takarékos, óvatos  

költségvetési  gazdálkodás körülményeit, lehetőleg  a működési hiány nélküli gazdálkodást. 

Amennyiben azonban  a   bevételeink   úgy alakulnak, hogy  a  legszükségesebb kiadásokat nem 

fedezik, úgy  a  kiegészítő támogatásra   igényt   törvényben szereplő  legelső időpontban be kell 

nyújtani. 

Fontos a költségek racionális csökkentése és a bevételek  további növelése. 

 

4./  A beruházási,fejlesztési célú pénzeszközök felhasználásával     szükséges az önrészek biztosítása, a 

folyamatban lévő fejlesztések megvalósításához, lezárásához és az új  pályázatokhoz.  

A  beruházások és fejlesztések részletes tervezetét el kell készíteni, erősíteni kell a pályázatokon való 

részvételt, és ehhez a szükséges saját forrásokat meg kell teremteni. 

 

5./ Az év közi előre nem látható kötelező  önkormányzati feladatokra általános tartalékot kell képezni, 

amely a működési és felhalmozási  kiadások  forrásigényét biztosítja.  

 

   

  

 Lengyeltóti, 2012. november 22. 

 

  

        Zsombok Lajos 

          polgármester 

 

Az előterjesztést készítette: 

 

Posza Jánosné 

pénzügyi ügyintéző 

 

 

Jóváhagyta: 

 

 

Dr. Szatmári Ibolya 

          jegyző 
 


